SHAMPOO HIDRATANTE
Promove uma perfeita higiene dos cabelos e do couro cabeludo. Fórmula elaborada com Elastina
e Colágeno que melhora as estruturas danificadas aumentando a maleabilidade, e a maciez,
além de proteger contra agentes agressores do dia a dia. Enriquecido com Vitamina E poderoso
antioxidante responsável pelo brilho e sedosidade do fio.
*Não contém sal.
Modo de usar: Aplicar sobre os cabelos molhados e lavar ligeiramente a primeira vez a fim de
remover os resíduos que se opõem à formação da espuma. Enxaguar e reaplicar o Shampoo
Hidratante Linha Premium Home Care massageando o couro cabeludo suavemente até que se
forme uma espuma rica e cremosa. Deslizar a espuma para as pontas. Enxaguar e condicionar a
seguir.

CONDICIONADOR HIDRATANTE
Indicado para o cuidado dos cabelos é desembaraçante, condicionante e emoliente, deixa os
cabelos macios e sedosos. Fórmula elaborada com Óleo Vegetal de Algodão que hidrata e protege
os fios. Enriquecido com Manteigas de Tucumã e Cupuaçu que são altamente emolientes, nutre e
da brilho aos cabelos desvitalizados. Revitaliza os cabelos promovendo maciez enquanto preserva
a leveza dos cabelos recém lavados.
Modo de usar: Aplicar sobre os cabelos molhados, logo após o shampoo, começando pelas
pontas massageando suavemente os cabelos deslizando os fios entre os dedos até que estejam
perfeitamente desembaraçados. Deixe agir por alguns minutos e enxágue bem.

MÁSCARA HIDRATANTE
Indicada para revitalização intensiva dos cabelos promove uma hidratação intensiva dos fios desde
a raiz até as pontas, revitalizando o brilho e a maleabilidade dos cabelos. Fórmula enriquecida com
Aminoácidos que protegem os cabelos, hidratam, condicionam, fortalecem e reparam as camadas
superficiais danificadas do fio e Manteigas de Karité e Cupuaçu que são altamente emolientes,
nutrindo os cabelos desvitalizados.
Modo de usar: Aplicar uma quantidade generosa sobre os cabelos limpos e úmidos, mecha a
mecha, começando pelas pontas, e massageando suavemente os fios até alcançar a raiz. Deixe
agir de 10 a 20 minutos, com ou sem fonte de calor e enxágue bem.

LEITE PARA PENTEAR
Desembaraçante, condicionante e emoliente deixa os cabelos macios e sedosos. Fórmula hidratante
elaborada com extrato de algas marinhas e água de coco, que possui propriedades protetoras,
reparadoras, nutritivas e revitalizantes, resultando em cabelos com brilho e sedosidade realçados.
Enriquecido com pantenol, proteína de queratina e proteína da seda, que penetra na fibra capilar
dando mais uniformidade e resistência ao fio.
Modo de usar: Agite bem antes de usar. Posicionar o produto a 20 cm de distância. Para maior
desembaraçe aplicar sobre os cabelos molhados, logo após o shampoo, começando pelas
pontas massageando suavemente os cabelos, deslizando os fios entre os dedos até que estejam
desembaraçados. Deixe agir por 2 min. e enxágue bem. Como finalizador de cachos – logo após
o shampoo, remover o excesso de água com uma toalha, começando pelas pontas massageando
suavemente os cabelos, deslizandos os fios entre os dedos até que estejam desembaraçados e
soltos, deixe agir por 2 min. e enxágue bem.

